
 الرحيم الرحمن هللا بسم

ِ أَْمَواتاً بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرَزقُوَن()  َوال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاَّ
 ( 169)آل عمران:

  
 

لبحرين العربية احمد بن عيسى آل خليفة )حفظه هللا ورعاه(، ملك مملكة جاللة الملك  /إلى

 الغيارى، وذوي الشهداء سلمان بن حمد آل خليفة ه سمو األميرالشقيقة، وولي عهد

 العربي الشقيق. البحريني، وإلى جميع أهلنا وشعبنا بطالاأل

 ِرَجاِل الطَِّرْيقَِة النَّْقَشبَْنِديَّةِ  َجْيش قيادةمن/ 

ٍد ال الةُ والسَّالُم َعلَى سيِِّدنَا ُمَحمَّ يِّ َوَعلَى آلِِه َوَصْحبِِه َوالتَّابِِعْيَن الَحْمُد هللِ َربِّ الَعالَِمْيَن والصَّ نَّبِيِّ األمِّ

ْينِ   وَمْن تّبَِعهُْم بِإِْحَساٍن إلَى يَْوِم الدَّ

 وبعد:

، وعظيم الصبر على مقادير هللا، وبالفخر واالعتزاز قضىقدر هللا تعالى وبمزيد من الرضا بما 

 البحريني العربي  الجيشنة من أبناء بتضحيات أشقائنا األوفياء تلقينا نبأ استشهاد ثلة مؤم

الذين انتخوا بأصالتهم العربية وغيرتهم األبية للدفاع عن و، المشارك في التحالف العربي المبارك

بطال األاستشهد هؤالء الرجال الغيارى فبالدنا العربية، وبسط األمن والسالم في ربوع  المقدسات

ألجل دينهم وأمتهم، وذلك إن دل على شيء فإنما  طامعين فيما عند هللا تعالى، مضحين بدنياهم

 .الطامعين يدل على مستقبل مشرق ألمتنا بتضامنها وتوحدها في مواجهة أعدائها

 أيها األشقاء األوفياء:

ويشدون على  ،لكمالكامل يعلنون تأييدهم  ِرَجاِل الطَِّرْيقَِة النَّْقَشبَْنِديَّةِ  َجْيشِ جيشكم في إن إخوانكم 

المجوس  ونالحاقد ونالطائفيمواجهة أسوأ مشروع وأخبث مخطط يقوده ماللي طهران أيديكم في 

ضد أمتنا العربية واإلسالمية بغية التوسع على حساب دول المنطقة ومجلس التعاون لدول الخليج 

ن هذه التضحيات لن أب، ويقيننا يران الصفوية المجوسيةإلحاقها بدولة والية الفقيه في إوالعربيَّة 

صيل ضمن التحالف العربي المبارك الستعادة في موقفكم العربي األتزيدكم إال ثباتا وإصرارا 

 الشرعية في دولة اليمن الشقيق.

في مملكة البحرين الشقيقة ملكا وولي عهد وشعبا  وبهذه المناسبة الجليلة نجدد تعازينا ألهلنا

متنا العربيَّة أخر الجليل بهم اللتحاقهم بقافلة شهداء ونشاركهم الف وذوي الشهداء األبرار،

بواسع رحمته،  بطال المغاويراألالبررة الشهداء  نسأل هللا العلي القدير أن يتغمد، وسالميةواإل

إنه على كل  ،وأن يحسن عزاءنا وعزاءكم وأن يخلف لنا ولكم خير الخلف ،ويسكنهم فسيح جنته

الةُ والسَّالمُ ، شيء قدير يِّ َوَعلَى آلِِه َوَصْحبِِه َوالتَّابِِعْيَن وَمْن  والصَّ ٍد النَّبِيِّ األمِّ َعلَى سيِِّدنَا ُمَحمَّ

ْيِن والَحْمُد هللِ َربِّ الَعالَِمْينَ   .تّبَِعهُْم بِإِْحَساٍن إلَى يَْوِم الدَّ
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